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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Таблиця 1

Найменування показників

Денна форма навчання
Кількість годин/кредитів
150/ 5

Галузь знань,
спеціальність,
освітня програма, освітній
ступінь
01 Освіта/Педагогіка
011 Освітні, педагогічні
науки
Освітні, педагогічні
технології

ІНДЗ: немає
Магістр

Характеристика навчальної
дисципліни
Вибіркова
Рік навчання_1__
Семестр _2__
Лекції _20_ год.
Практичні _22_ год.
Самостійна робота _98_ год.
Консультації _10_ год.
Форма контролю: залік

2. АНОТАЦІЯ КУРСУ:
Навчальна дисципліна «Методика освітніх вимірювань» є складовою програми
підготовки магістра галузі знань «01 Освіта/Педагогіка», спеціальності 011 «Освітні,
педагогічні науки», за освітньо-професійною програмою «Освітні, педагогічні технології»,
фахівця системи вищої та середньої освіти, який спеціалізується в галузі освітніх вимірювань.
За результатами вивчення даного курсу в студентів має бути сформована здатність розв’язувати
складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в сфері освіти, які передбачають
застосування теорії освітніх вимірювань у професійній діяльності, проектувати предмет
вимірювання, розробляти інструментарій та вибирати відповідні предмету шкали вимірювання,
здійснювати обробку, аналіз та інтерпретацію результатів вимірювання.
3. КОМПЕТЕНЦІЇ
У результаті вивчення курсу «Методика освітніх вимірювань» у студентів мають бути
сформовані такі компетенції:
Загальні, які проявляються в здатності:
– абстрактно мислити, аналізувати, застосовувати знання в практичних ситуаціях;
– розуміти предметну область та професійну діяльність;
– застосовувати знання в практичних ситуаціях;
– до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
– засвоювати і реалізовувати в професійній діяльності сучасні наукові дослідження в
галузі освіти й освітніх вимірювань;
– використовувати окремі загальнонаукові і специфічні методи наукових досліджень.
Фахові, які проявляються в здатності:
– використовувати науково-понятійний апарат освітніх вимірювань;
– застосовувати на практиці критерії, види та методи освітніх вимірювань;
– конструювати й аналізувати тестові завдання;
– компонувати банк тестових завдань відповідно до когнітивних рівнів;
– розробляти матрицю тесту;
– створювати тест з урахуванням мети й очікуваних результатів;
– здійснювати базовий математико-статистичний аналіз тестових завдань і тестів;
– здійснювати обробку, аналіз та інтерпретацію результатів вимірювання.

4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Структура навчальної дисципліни
Таблиця 2
Назви змістових модулів і тем

Усього

Лек.

Практ.

Змістовий модуль 1. Процедури та методи освітніх вимірювань
Тема 1. Вибір предмету вимірювання (латентних
16
2
2
характеристик об’єктів)
Тема
2.
Вибір
емпіричних
референтів
24
4
4
(спостережуваних характеристик об’єктів)
Тема 3. Конструювання інструментів вимірювання
30
4
6
Тема 4. Процедури освітніх вимірювань
18
2
2
Тема 5. Комп’ютерні технології тестування
14
2
2
Тема 6. Вибір шкали вимірювання та відображення
18
2
2
результатів вимірювання на шкалу
Тема 7. Обробка, аналіз та інтерпретація результатів
30
4
4
вимірювання
Всього годин:
150
20
22

Сам.
роб.

Конс.

12

–

14

2

18
12
10

2
2
–

12

2

20

2

98

10

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
1. Охарактеризувати процес формування теоретичного психологічного конструкту та
процес переходу до його вимірювання.
2. Охарактеризувати методи визначення оптимальних для вимірювання поведінкових
характеристик суб’єктів вимірювання (операціоналізації конструкту).
3. Обґрунтувати необхідність попереднього аналізу предмету вимірювання та
інтерпретації та операціоналізації його змісту.
4. Розробити структурно-логічну схему показників предмету вимірювання відповідно до
теми магістерського дослідження.
5. Охарактеризувати методи створення специфікацій тестових завдань.
6. Проілюструвати на прикладі підготовку специфікацій тесту.
7. Розробити завдання з альтернативним вибором, завдання з множинним вибором,
завдання на відповідність, які можна використати для створення тесту навчальних досягнень.
8. Охарактеризувати сутність етапу рецензування тестових завдань.
9. Охарактеризувати сутність етапу апробації та польового випробування тестових
завдань.
10. Розкрити сутність процесу побудови інтерпретаційного аргументу для вимірювання
риси.
11. Розкрити сутність процесу побудови інтерпретаційного аргументу для вимірювання
теоретичного конструкту.
12. Розкрити сутність та виділити особливості процесу перевірки змістової валідності
тестових завдань (конкретизація цільової області, відбір компетентної групи експертів,
забезпечення методики з’ясування відповідності завдань цільовій області вимірювання, збір
даних та підведення підсумків щодо змістової валідності завдань та тесту в цілому).
13. Розкрити сутність та виділити особливості процесу перевірки критеріальної
валідності (вибір відповідного критерію та способу його вимірювання, формування придатної
вибірки екзаменованих, репрезентативної щодо цільової популяції, пред’явлення тесту
екзаменованим та отримання результатів, визначення міри виконання критерію для кожного
екзаменованого, визначення кореляції між результатами тестування та критеріального
вимірювання).
14. Розкрити сутність та виділити особливості процесу конструктної валідизації
вимірювання (формулювання теоретично обґрунтованих гіпотез про те, як відмінність

опитуваних відносно вимірюваного конструкту пов’язана з їх відмінністю відносно інших
конструктів та змінних реального світу, розробка інструментів вимірювання на основі
операційного визначення конструкту, збір емпіричних даних, необхідних для дослідження усіх
гіпотетичних зв’язків, визначення узгодженості емпіричних даних з теоретичними).
15. Розкрити сутність та виділити особливості тактики відбору завдань до тесту.
16. Розкрити сутність процедури тестування та охарактеризувати особливості кожного з
його етапів.
17. Розкрити особливості процедури тестування дітей.
18. Проаналізувати сутність організаційних та методичних засад використання
комп’ютерних систем у процесі освітніх вимірювань.
19. Охарактеризувати стан та перспективи розвитку, види систем комп’ютерного
тестування.
20. Охарактеризувати склад та будову найбільш популярних пропрієтарних та вільно
розповсюджуваних систем комп’ютерного тестування.
21. Розкрити сутність процесу створення різних типів тестових питань в найбільш
розповсюджених середовищах для комп’ютерного тестування.
22. Розкрити сутність та виділити особливості процесу шкалювання (шкалювання для
одиничного завдання тесту, первинні бали за тест, випадок тестів із змішаними формами
завдань, смислова інтерпретація оцінок як основний чинник необхідності перетворення
первинної оцінки у оцінку обраної шкали).
23. Представити отримані в процесі освітніх вимірювань дані у вигляді частотних,
відсоткових розподілів, розподілів за рівнями.
24. Охарактеризувати методи і способи обчислення статистичних характеристик
розподілу результатів освітніх вимірювань.
25. Охарактеризувати методи інтерпретації результатів математико-статистичного
опрацювання результатів педагогічного вимірювання у процесі створення тесту.
26. Розкрити сутність процедур статистичної обробки результатів у рамках класичної
теорії тестування (Сlassical Тest Тheory).
27. Розкрити сутність процедур статистичної обробки результатів у рамках сучасної
теорії тестування (Item Response Theory).
28. Розкрити сутність процедур статистичної обробки результатів у рамках теорії
узагальнення (Generalizability Theory).
6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Таблиця 6.1

Т1
4

Т2
6

Поточний контроль
(мах = 40 балів)
Модуль 1
Змістовий модуль 1
Т3
Т4
Т5
6
6
6

Т6
6

Модульний контроль
(мах = 60 балів)
Модуль 2
МКР

Загальна
кількість
балів

60

100

Т7
6

Шкала оцінювання
Таблиця 6.2
Оцінка в балах
за всі види навчальної
діяльності

Оцінка
для екзамену

90 – 100

Відмінно

82 – 89

Дуже добре

75 - 81

Добре

67 -74
60 - 66

Задовільно
Достатньо

для заліку

Зараховано

1 – 59

Незадовільно

Незараховано (з можливістю
повторного складання)
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8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ

1. Процес формування теоретичного психологічного конструкту та процес
переходу до його вимірювання.
2. Методи визначення оптимальних для вимірювання поведінкових
характеристик суб’єктів вимірювання (операціоналізації конструкту), з яких той чи
інший метод може підходити в залежності від того, яка риса чи конструкт вимірюється.
3. Аналіз предмету вимірювання та інтерпретація і операціоналізація його
змісту.
4. Методи створення специфікацій тестових завдань.
5. Типи тестових завдань.
6. Рецензування тестових завдань.
7. Апробація та польове випробування тестових завдань.
8. Побудова інтерпретаційного аргументу для вимірювання риси.
9. Побудова інтерпретаційного аргументу для вимірювання теоретичного
конструкту.
10. Сутність та особливості процесу перевірки змістової валідності тестових
завдань (конкретизація цільової області, відбір компетентної групи експертів,
забезпечення методики з’ясування відповідності завдань цільовій області вимірювання,
збір даних та підведення підсумків щодо змістової валідності завдань та тесту в цілому).
11. Сутність та особливості процесу перевірки критеріальної валідності (вибір
відповідного критерію та способу його вимірювання, формування придатної вибірки
екзаменованих, репрезентативної щодо цільової популяції, пред’явлення тесту
екзаменованим та отримання результатів, визначення міри виконання критерію для
кожного екзаменованого, визначення кореляції між результатами тестування та
критеріального вимірювання).
12. Сутність та особливості процесу конструктної валідизації вимірювання
(формулювання теоретично обґрунтованих гіпотез про те, як відмінність опитуваних
відносно вимірюваного конструкту пов’язана з їх відмінністю відносно інших
конструктів та змінних реального світу, розробка інструментів вимірювання на основі
операційного визначення конструкту, збір емпіричних даних, необхідних для
дослідження усіх гіпотетичних зв’язків, визначення узгодженості емпіричних даних з
теоретичними).
13. Сутність та особливості тактики відбору завдань до тесту.
14. Сутність процедури тестування та особливості кожного з його етапів.
15. Особливості процедури тестування дітей.
16. Сутність організаційних та методичних засад використання комп’ютерних
систем у процесі освітніх вимірювань.
17. Стан та перспективи розвитку, види систем комп’ютерного тестування.
18. Склад та будова найбільш популярних пропрієтарних та вільно
розповсюджуваних систем комп’ютерного тестування.

19. Створення різних типів тестових питань в найбільш розповсюджених
середовищах для комп’ютерного тестування.
20. Сутність та особливості процесу шкалювання (шкалювання для одиничного
завдання тесту, первинні бали за тест, випадок тестів із змішаними формами завдань,
смислова інтерпретація оцінок як основний чинник необхідності перетворення
первинної оцінки у оцінку обраної шкали).
21. Представлення отриманих у процесі освітніх вимірювань даних у вигляді
частотних, відсоткових розподілів, розподілів за рівнями.
22. Методи і способи обчислення статистичних характеристик розподілу
результатів освітніх вимірювань.
23. Методи інтерпретації результатів математико-статистичного опрацювання
результатів педагогічного вимірювання у процесі створення тесту.
24. Процедури статистичної обробки результатів у рамках класичної теорії
тестування (Сlassical Тest Тheory).
25. Процедури статистичної обробки результатів у рамках сучасної теорії
тестування (Item Response Theory).
26. Процедури статистичної обробки результатів у рамках теорії узагальнення
(Generalizability Theory).

